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ESCOLA TÉCNICA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS 

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE ESTÁGIO SEMESTRAL 

 
CARO(A) ESTAGIÁRIO(A): 
I. Esse relatório é parte integrante do seu TCE – Termo de Compromisso de Estágio, sendo obrigatório o seu 

preenchimento semestral. 
II. Após preenchimento deverá ser entregue no Setor de Estágio da Escola Técnica Municipal de Sete Lagoas. 
III. É por meio desse relatório que a Instituição de Ensino supervisionará e avaliará o estágio de seus alunos. 
IV. A não devolução deste documento poderá implicar na rescisão de seu estágio. 
 

Nome Estagiário(a): 

Curso: Módulo: 

Nome da Empresa: 

Supervisor (a) do Estágio (Empresa):  

 

RESUMO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ESTÁGIO: 

 

 

SOBRE O DESENVOLVIMENTO DO ESTÁGIO (PREENCHIMENTO DO ESTAGIÁRIO): 
1. Em que nível o conhecimento teórico recebido na Escola Técnica Municipal de Sete Lagoas tem auxiliado no 

desenvolvimento do estágio?  [   ] Insuficiente [   ] Regular [   ] Suficiente 
2. O estágio tem propiciado experiências práticas, favorecendo a formação profissional? [   ]Sim  [   ]Não 
3. O estágio tem incentivado os estudos e contribuído para uma melhor percepção das finalidades 

dos conteúdos curriculares, permitindo inclusive, melhor assimilação dos conceitos? [   ]Sim  [   ]Não 
4. O estágio tem propiciado o desenvolvimento de uma atitude de trabalho sistematizado e a 

consciência de produtividade? [   ]Sim  [   ]Não 
5. O estágio tem permitido conhecer a filosofia, diretrizes, organização e funcionamento da 

empresa, propiciando experiências que serão úteis no exercício profissional? [   ]Sim  [   ]Não 
6. O estágio tem permitido perceber as reais possibilidades e limitações, contribuindo para 

confirmar ou redimensionar a escolha profissional? [   ]Sim  [   ]Não 
7. O estágio tem permitido aprimorar o relacionamento humano, desenvolvendo a percepção de 

funções e motivos operacionais? [   ]Sim  [   ]Não 
 

 
Data: _____, de __________________________ de 20_____. 

 
 
 

_______________________________________ 
Estagiário(a) 

 
 
 
 

_______________________________________ 
Supervisor Estágio (Empresa) 

Assinatura sobre Carimbo 

 

 
 
 

_______________________________________ 
Coordenador de Estágio - ETMSL  

 


